
Úkoly č. 12, 13, 14, 15 

Milé děti! 

Doufáme, že jste si alespoň trochu užily Velikonoce a že se Vám líbily úkoly od 

velikonočního zajíčka, kterého v minulé popletené pohádce koblížek potkal. Ale nebojte 

se, dnes už nic nespleteme. Dnes skutečně koblížek potkal opravdová zvířátka. A abychom 

si to trošku zopakovali, mám pro Vás hned na začátek několik kontrolních otázek: 

1. Které zvířátko potkal koblížek jako první? 

2. Které zvířátko potkal jako poslední? 

3. Které zvířátko potkal jako druhé? 

4. Které zvířátko potkal jako předposlední? 

5. Které z nich má dlouhé uši? 

6. Kterému zvířátku se říká huňáč fuňáč? 

7. Které zvířátko je podobné psovi? 

8. Které zvířátko obelstilo koblížka?  

9. Kolik zvířátek potkal dohromady? 

10. Kolik čumáčků měla všechna zvířátka dohromady?   

11. Kolik oušek měla všechna zvířátka dohromady? 

12. Kolik tlapiček měla všechna zvířátka dohromady? (tato otázka je hodně těžká, ale 

věřím, že pomocí obrázků to většina z Vás dokáže spočítat!) 

No a teď už Vás čekají zvířátkové úkoly. Tak hurá na ně! 

 

12. Najdi správný stín 

Když zvířátka číhala v houští na koblížka, vůbec nebyla vidět, byl vidět jenom jejich stín. 

Dokážeš najít ten správný a čarou ho spojit se správným zvířátkem? Pozor, nespleť to, 

některé stíny tam nepatří.  

 

13. Dokresli zvířátkům vše, co jim chybí 

Aby mohla zvířátka z houští na koblížka vykouknout, musela dobře vidět, slyšet, 

čmuchat. Zvířátkům i koblížkovi v pracovním listě něco chybí. Dokážeš je dokreslit podle 

prvního obrázku v řadě? 

 

 



14. Spočítej zvířátka a udělej tečky 

V horní části pracovního listu jsou všechna zvířátka, která koblížek potkal, a pod nimi 

jsou prázdné obdélníčky. Do nich udělejte tolik puntíků, kolik ve spodní části spočítáte 

jednotlivých zvířátek.  

 

15. Najdi každému zvířátku jeho pelíšek 

Každý večer se zvířátka vracejí do svého pelíšku. Připrav si čtyři pastelky a najdi, ve 

kterém pelíšku zvířátka bydlí. Každou cestičku udělej jinou barvou. Pastelka se po 

cestičce může proběhnout vícekrát. Zvířátka si vybarvi.  

 

Těšte se na příští poslední setkání s koblížkem a zvířátky! Ahoj a mějte se krásně a 

hlavně buďte všichni zdraví!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


